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ПРЕСС-РЕЛИЗ
15.03.19
Податківці Луганщини протидіють незаконній підприємницькій діяльності
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що дотримання
роботодавцями законодавства з питань оформлення трудових відносин з найманими
особами – у полі зору податківців.
За словами в.о. начальника Головного управління ДФС у Луганській області Ольги
Височиної, за січень-лютий поточного року легалізовано працю 285 громадян. При цьому
до бюджету додатково надійшло 187 тис. грн єдиного внеску, 148 тис. грн податку на
доходи фізичних осіб та 13 тис. грн військового збору.
Крім того, з початку року виявлено та залучено до державної реєстрації 227
громадян, які здійснювали незаконну підприємницьку діяльність. За результатами
проведених заходів щодо легалізації їх підприємницької діяльності сплачено 183 тис. грн
єдиного внеску та 117 тис. грн єдиного податку.
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Майже мільярд гривень податків і зборів перерахували платники Луганщини
до зведеного бюджету держави
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що у січні-лютому
2019 року платники Луганської області сплатили до зведеного бюджету країни 891,2 млн
грн. Це на 128,8 млн грн більше, ніж за 2 місяці 2018-го.
Зокрема, до державної скарбниці перераховано 395,9 млн грн. У порівнянні з
показниками за минулий рік надходження зросли на 55,9 млн грн.
У розрізі основних платежів платниками області забезпечено надходження до
державного бюджету за січень-лютий поточного року: податку на доходи фізичних осіб –
115,4 млн грн; податку на додану вартість – 132,8 млн грн; податку на прибуток
підприємств – 13,3 млн грн; акцизного податку –2 ,9 млн грн.
Крім того, від платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування регіону надійшло 442,3 млн грн, що на 31,2 млн грн більше доведеного
індикативного показника.
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Майже 500 нових суб’єктів господарювання зареєстровано на Луганщині з
початку року
В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що станом на
1.03.2019 на обліку у фіскальних органах ДФС Луганщини перебувають 110 тис. 807
платників.
Із них 40 тис. 323 – це юридичні особи та 70 тис. 484 – фізичні особи-підприємці і
фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.
Із загальної кількості платників податків 2 тис. 182 юридичні особи та 240
фізичних осіб - підприємців зареєстровано платниками податку на додану вартість.

У відомстві також зазначили, що за 2 місяці поточного року взято на облік 82
юридичні особи та 402 фізичні особи-підприємця.
Станом на 01.03.2019 в Реєстрі страхувальників обліковується 142 тис. 457
платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Кількість фізичних осіб, які зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (Луганська область), складає майже 2,3 млн. З них 2 тис. фізичних
осіб, у тому числі 40 іноземних громадян, зареєстровано протягом січня-лютого
2019 року.
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Місцеві бюджети Луганщини отримали у своє розпорядження майже півмільярда
гривень
«За січень-лютий 2019 року до загального та спеціального фондів місцевих
бюджетів мобілізовано 495 млн 303 тис. гривень», – повідомила в.о. начальника
Головного управління ДФС у Луганській області Ольга Височина.
За її словами, надходження доходів загального фонду місцевих бюджетів
Луганщини склали 486 млн 363 тис. гривень податків та зборів. Це на 18 відсотків або на
74,3 млн гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Ольга Височина зазначила, що зростання надходжень досягнуто з усіх
бюджетоутворюючих податків. Зокрема, за результатами наповнення бюджетів громад
337,8 млн гривень отримано за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, що у
порівнянні з минулим роком більше на 51,4 млн гривень. Сплату єдиного податку
представники малого бізнесу забезпечили в розмірі 77,3 млн гривень, що перевищує
минулорічний результат на 8,5 млн гривень.
Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини у своє
розпорядження, дозволять у фінансовому плані вирішити чимало питань, які стосуються
їх соціального та інфраструктурного розвитку.
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Платники Луганщини перерахували до бюджету понад 442 млн грн ЄСВ
В.о. начальника Головного управління ДФС у Луганській області Ольга Височина
повідомила, що у січні-лютому 2019 року підприємства та підприємці Луганщини
сплатили до бюджету 442,3 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
За її словами, станом на 1 березня 2019 року понад 24 тис. платників області
сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Серед
них: майже 16 тис. 350 фізичних осіб-підприємців, 7 тис. 421 роботодавець та 269
фізичних осіб, які добровільно беруть участь у соціальному страхуванні.
Нагадаємо, єдиний внесок автоматично розподіляється Державною казначейською
службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування
відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки,
відкриті в держказначействі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування і пенсійного страхування.
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В яких випадках проводиться опломбування РРО центрами сервісного
обслуговування
Про це розповіли в Головному управлінні ДФС у Луганській області. Згідно з п. 3
розд. II Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, опломбування реєстраторів
розрахункових операцій (далі – РРО) здійснюється центрами сервісного обслуговування
(далі – ЦСО):
після персоналізації РРО перед його реєстрацією в контролюючому органі;
після ремонту РРО, що потребував доступу до внутрішніх вузлів РРО;
при заміні засобу контролю РРО;

після перевірки РРО на відповідність конструкторсько-технологічній та програмній
документації виробника;
при прийнятті на сервісне обслуговування РРО, який раніше обслуговувався в
іншому ЦСО;
за рішенням контролюючого органу.
Опломбування РРО може здійснюватись посадовою особою контролюючого
органу при проведенні ним перевірки на відповідність конструкції та програмного
забезпечення РРО документації виробника.
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